
Stainless HCR 
Suurele kuumusele ja roostele vastupidav ja pulbriline roostevaba terase sulamist kate. 

T/N  Toode  S/C  Pakend 
 
16040  Stainless HCR  HCR  567 ml aerosool 
 
 

Omadused ja eelised 
 
•  Pakub tugevat, kauakestvat ja kiiresti kuivavat katet – Kaitseb  
  rooste ja kuumuse eest  
•  Paindlik ja UV-kindel kiht – Ei kooru ja ei kaota värvi 
•  Keemia taluvus võrdub 300 seeriase roostevabast terasega –  
  sobib kõikide 300 seeria roostevaba terase seeriatega 
•  Matjas roostevabast terasest viimistlus – viimistlus, mis on  
  võrreldav uue roostevaba pinnaga 

Kasutamine 
 
KENT Stainless HCR sisaldab roostevabast terasest pigmente, mille tõttu kaitseb see roostetama minna 
võivaid pindu. See kaitseb suurepäraselt ilma, päikesekiire, õli ja vee eest. 
Stainless HCR-i saab pinna kaitsmiseks pihustada erinevatele metallidele. Lisaks sobib see roostevabast 
terase taastamiseks ja viimistlemiseks. 
Tavaliselt kasutatakse merelaevastikus, kiirtee ja põllumajanduse masinatel, paberivabrikutes, boileri 
parandamisel, veemõõtjatel, valmis keevitustel, mutritel ja poltidel, ahju ustel, õhusoojenditel, paakidel ja 
kuuma auru ventiilidel. 

Juhised 
 
1.  Eemaldage puhastatavalt pinnalt saaste. 
2.  Raputage korralikult kuniks segu hakkab kõrisema. Jätkake raputamist vähemalt 1 minut. 
3.  Piserdage otse pinnale. 
4.  Pärast kasutamist pöörake plekkpurk ümber ja ventiili puhastamiseks pihustage. 



Lisateave – kasutamisjuhend 

Värvimine  
 
1. Hoidke plekkpurki paneelist umbes 15-20 cm kaugusel. 
2. Kerge tolmumantli saamiseks kandke toodet paneelile plekkpurki ühtlaselt liigutades. 
3. Oodake kihtide vahel 1-2 minutit.  
4. Segage plekkpurki kihtide vahel. Teine kiht võib olla paksem. Palun pange tähele toote kiire kuivamise tõttu 
seda, et kui pannakse liiga paks kiht, siis lahusti võib kihtide vahele kinni jääda. Värvi mulje võib hiljem olla 
rikutud.  
5. Kiire tulemuse jaoks on tähtis, et 3-4 kerge kihi asemel pannakse 1-2 rasket kihti. Suured kihid ummistavad 
lahust ja aeglustavad kuivamist märgatavalt. Paneeli liistudele piisav tavaliselt 3 kihist. Parimat tulemuse 
saamiseks soovitame, et kihi paksus ei ületaks 100 > 120 mikronit. 
6. Väga pakse kihte on võimalik luua aga seda soovitame ainult väikeste aukude täitmiseks, kuna selle 
kuivamisaeg on pikem. 
7. Lisaks on tähtis pärast kasutamist purk ümber pöörata, et pihusti ots oleks puhas. 
 
Kuivamiseaeg 
 
1. Kuivamisajad sõltuvad ümbritsevast temperatuurist, ent tavaliselt kuivab  

1.  15-20 minutit kuiva õhu käes  
2.  5-10 minutit infrapuna/ahjus soojenemisel 

2. Kui ühtegi soojusallikat pole saadaval, siis saab kuivamisele kaasa aidata nii, et puhute värvitud pinna peale. 
3. Rasked kihid või mitmekihilised tööd kuivavad 30-45 jooksul. 
 
Viimistlemine 
 
1. Viimistlemine on viimase värvikihi ettevalmistus. Seda saab teha kuiva või märja ja kuiva liivapaberiga (P320 
või peenemaga). 
2. Pärast viimistlemist kasutage paneeli pühkimiseks KENT Acrysoli, et puhastada pind rasvast enne viimase 
kihi lisamist. 
 
Kuna toode sisaldab suures koguses lahust, siis seda peab raputama tugevalt. Nii seguneb sisu enne 
pihustamist.  
Paksu/raske katte saamiseks pange mitu kihti, mis on tavalise kihi paksusest suurem. Enne viimase kihi 
panemist laske kihtidel minema uhtuda. Nii lahustub lahusti tootest ja ei jää kihtide vahele kinni. 
 
 

 
 



Tehniline teave 

Alus:  Akrüül lakk   
Sisaldus:  Aerosool 

Värv:  Hõbehall 

Parim enne:  24 kuud  

Tollilõivu kood:  3814 00 00 

  

VOC:  610 g/l 

  

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline,  
Fife KY11 8US    Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja  
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või  
saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com  

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest. 
 
 
Registreeritud kontor:  Amber House,  
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ  
Kõik õigused kaitstud. 

Tingimused 
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta. 
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust. 

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas  

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com 

Liimi eluiga:  Pole 

Seguvahekord:  Pole 

Vedeldi/lahusti:  Pole 

Kasutamise kaugus:  15-20 cm  

Kuivamisaeg   Puutekuiv pärast 5 minutit (20oC/50%RH) vastavalt kihtide arvule ja kihi paksusele 

Kuiva kihi paksus:  ??? 

Pealekandmine:  XXX m2  vastavalt plekkpurgile, sõltub kihi paksusest 

Kihtide arv:  1-3 kerget kihti 

Kihtide kuivamiseaeg:  ~ 1 - 2 min   

Märg märjal pinnal:  Ei 

Soola pihustamise katse: BS EN ISO 9227 7 päeva  

Kasutamistemp:  +10oC kuni +30oC 

Temperatuuritaluvus:  Kuni +150oC, vahelduv 260oC kuni 30 minutit 

Erikaal:  ??? g/ml 

Lahusti sisu:  17-19% sõltub värvist 
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